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ن األجر وا مبا فيه مِ املعىن اطمعُ  وحيتمل أن " اخشوه  : "قال ))وارجوا اليوم اآلخر  (( :وقوله ،يها للناجتنابً  
اليوم ((  :وقوله ،هعلى الشيء وعلى ضد  لّ دُ وهو من أمساء األضداد الذي ي ،هلذا وهذا صاحلٌ والثواب فهو 

 ، يف البطنوَىل ة أُ لَ حَ ل مرْ ع مراحِ بَ الناس هلم أرْ  ه إذ أن بعدَ   يومَ ه الر ألن ي باآلخِ هو يوم القيامة ومسُ  )) اآلخر
ه ي باليوم اآلخر إذ أن يوم القيامة وهلذا مسُ  ؟واملرحلة األخرية مىت ،واملرحلة الثالثة يف القبور ،واملرحلة الثانية يف الدنيا

وال تعثوا في األرض مفسدين  (( ،اليوم اآلخرذلك مسي بإلنسان هو هذا اليوم فلِ ون لِ شيء آخر مرحلة تكُ  رُ آخِ 
أي  ؟ؤكدة لهش معىن مُ و  " هاة لعاملِ دَ حال مؤك  : "قال املؤلف فيها )مفسدينفـ(دوا وعلى هذا سِ فْ ا ال تُـ وْ ال تعثَـ  ))

  عجيب! ؟ي أو معنويظِ كيد لفْ وهذا التأْ  ،مبعناه
  : معنويالطالب
   ؟ليش :الشيخ

  ... مو من :الطالب
ه أكده باملعىن ا هنا فإنه معىن ألن ا أم ني لكان لفظي يف األرض عاثِ  اوْ وال تعثَـ  :ة الفعل لو قالن ماد ليس مِ  :الشيخ
واب أنتم ما تعرفون األبْ  حُ ح يفرَ ى كفِر ى يعثَ ثِ يقال عَ  " دة أفسَ ثَ ل بكسر املثَـ  )ىثِ عَ (ن مِ  : "يقول املؤلف و ثُـ العُ  إذ أن

  ؟كم هيصريف  أبواب الت
  مثانية: الطالب
ن ى وجيوز أن تكون مِ على رأي املؤلف يعثَ  ىَ ثِ ى وعَ ي يرضَ ضِ ح ورَ رَ يفْ  حَ كفِر   لُ عَ فْ يَـ  لَ عِ باب فَ  :منها ،ستة :الشيخ
في األرض  اوْ وال تعثَـ  (( :وقوله" د سَ أفْ " ا مبعىن أفسد وهلذا قال املؤلف و نعم وكالمهُ ثُ عْ ى يَـ ثَ عَ  لُ عُ فْ يَـ  لَ عَ باب فَـ 

احلسي   اد اإلفسادُ ون اإلفساد هل املرَ ملاذا يكُ  ا،و م الفعل حبرف النون ال تعثَ زِ ح وهلذا جُ اضِ النهي هنا و  )مفسدين 
 جيوز ا فَال كالمهُ   ؟املراد اإلفساد املعنوي أو كالمها األشجار وحنو ذلك أو أن  عِ هدم البناء وإفساد األار وقطْ ك

 }...؟ {ما هو هذا مكانك املال ةِ اعَ ضَ عن إِ  اهللا عليه وسلمالنيب صلى ى هَ ور املادية وهلذا نَـ مُ اإلفساد حىت يف األُ 
النيب  ي نعم والدليل على هذا أن ي املاد س اإلفساد باملعاصي واإلفساد احلِ  لُ اإلفساد يف األرض يشمَ  إن  :أقول

يف سفر  يه وسلمالنيب صلى اهللا علم كانوا مع وروى أبو داوود أ  ،ة املالى عن إضاعَ َ  صلى اهللا عليه وسلم
، ما هي مقابلة هؤالء القوم ِهلذه الدعوة هلا هو إفسادٌ ل فَال ظْ تِ ا لالسْ ها أل أشجارِ  عِ اهم عن قطْ هَ ا فنَـ فنزلوا أرضً 

عن  وتنهى ))اعبدوا اهللا وارجوا اليوم اآلخر  (( :إىل اخلري يف قوله الِيت تدعو إىل اخلري وتنهى عن الشر؟ تدعو
   )) تعثوا في األرض مفسدين وال (( :الشر يف قوله

ا وْ وا وال تعثَـ وا اهللا وارجُ دُ اعبُ  :ا يكون يف اخلرب وهو قاليب إمن التكذِ  مع أن  )بوهفكذ ( :هنا قال))  وهبُ فكذ ((  :الردّ 
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فكذبوه  :ه وهنا قالوْ فعصَ  :ى الظاهر أن يقولضَ قتَ ة وليست خربية وكان مُ ي ائِ هذه اجلمل الثالث إنشَ  ل وكُ 
بوه أي ن عند اهللا فكذ  مِ ي باعتباره رسوًال هْ ين والنـ ن األمرَ يْ هذَ هذه األوامر أو م ه قال هلَ ن قال إأن يُ  :جلوابا
وا بالرسالة مث قالوا نعصيك يف هذا الشيء ر ا ما أقَـ سً ه رأْ وا رسالتَ رُ م أنكَ ن العصيان أل غ مِ لَ ة وهذا أبْـ سالَ وى الر عْ دَ بِ 

 فعصوه فهمتُ  :ن قولها فكان هذا أبلغ مِ ة رأسً بوا بالرسالبل كذ هم تْ فكذبوه فأخذَ قال: (( طيب  ؟ الم هذا وال
 (( :ويف قوله ها،ما سبقهذه اجلملة لِ يب للتعقيب تعقِ  )فكذبوه( :هات هذه الفاء يف قولِ ائوالفَ  )) الرجفة

د ه مبجر لتعقيب فهو دليل على أن ل :قلنا حيتمل أن تكون الفاء للتعقيب وأن تكون للسببية فإنْ ))  فأخذتهم
 ه جيوز أن ألن  ؛همن تكذيبِ مِ  ةً هم قريبَ ن ذلك أن تكون عقوبتُ ا للسببية فإنه ال يلزم مِ إ :وإن قلنا ،هم عوقبواتكذيبِ 

 ةً رَ بة مباشَ ة ال تنايف أو ال متنع أن تكون العقو ي بِ بَ س لنا إذا جعلناها لعلى أن  ،هميب مث أخذَ اهللا أمهلهم بعد التكذ
وبة العقُ  ةِ مَ كْ تها على حِ ثالثة الوجه األول داللُ  جوهٍ ن أوىل من وُ األوىل أن تكون للسببية مِ  ن فنقول: إِ وعلى هذا 

 ،عنه رَ ب الرتتيب وما تأخ قَ ل ما أعْ ا تشمَ ن أن تكون الفاء للرتتيب أل مِ  داللةً  عُ ا أوسَ ا أ وثانيً  ،وهي التكذيب
بذلك فيكون اختيار أن تكون الفاء  م وليس عندنا علمٌ هُ لْ هِ سبحانه وتعاىل مل ميُ اهللا  ن دعوى أن م مِ لَ نسْ ا أننا وثالثً 

ه ال ذ دليل على أن األخْ  م ألن هُ ن قوله أصابتْـ غ مِ أبلَ  )أخذم( ))فأخذتهم الرجفة  (( :وقوله ،هنا للسببية أوَىل 
  ال ال ؟الصيحة ذما أخَ على  أ  لّ تدُ  انَِيةآية ث ، ما يفةيدَ دِ لش ا ةُ لَ زَ لْ الز  :ولة يقفَ جْ والر  ،رم دَ ه مُ ة فيه وأن هوادَ 

   ...ا هنا ورد فيهم الصيحة والرجفة أم  هود : قومالطالب
ا عدً وا فيها أال بُ كأن لم يغنَ   * هم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمينتْ ذَ أخَ  ((: يف سورة هود الشيخ
ون العذاب اجتماعهما إذ يكُ  مكانِ ِإل  ؛بينهما م الصيحة ال تناِيفَ ْ ذَ م الرجفة وأخَ ْ ذَ أخَ  اطيب إذً  ))لمدين

((  :ا قالين مجيعً باألمرَ  وا بالفعل نعمبُ وقِ وت وعُ وقبوا بالص ون عُ م األرض فيكُ  تْ فَ جَ وا ورَ عُ مِ م فسَ  يحَ ة صِ حَ يْ صَ 
  .نعم))  فأصبحوا

   ..... :الطالب
ها وقد يكون ما للسببية فقد يكون السبب ما بعدَ  :يلإذا قِ  أن السَبب هو ما بعدها اهمعنَ هو  ال ما ،ال :الشيخ

ل على ا تدخُ معناها أ  ، إذا قلنا للسببية موام فيكون السبب سابقً ْ ب تكذيبهم أخذَ ا يعين فبسبَ بً مسب  هابعدَ 
اء هنا والفَ  ))فأخذتهم الرجفة فأصبحوا  (( :لب قاب ل على املسَ ل على السبب وقد تدخُ السبب فقط قد تدخُ 

ا ني بالنصب خربً جامثِ  )) أصبحوا في دارهم جاثمين(( ح هذا وهذا ة تصلُ ي بِ ا عاطفة نعم أو سبَ  : إنقول
مفرد  )دار( وذلك ألن  ؛وال منافاة)) في ديارهم (( ويف آية أخرى  )) في دارهم جاثمين((  :وقوله ،حبَ صْ ِألَ 
ن ونطلب مِ  مّ مفرد واملفرد املضاف يعُ  )دارَ (ألن  ا؛ بينهماِيف ديار ودار ال تنَ  :أقول ...املفرد املضاف و اف ضَ مُ 
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  ؟رضِ حْ تَ سْ منكم مُ حد أن القرآن ما مِ  مّ املفرد املضاف يعُ  على أن يُدّل  األخ مثاًال 
   ))وإن تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها  (( :قوله تعاىل: الطالب
  :هنا اجلمع بدليل قولهبه املراد  اة مفرد لكن يقينً نعمَ  ))وا نعمة اهللا ال تحصوها وإن تعد  (( :قوله تعاىل :الشيخ

  )) وإن تُعدوا نعمَة اهللا(( : الطالب
((  :هلوقو  ،ن حيث املعىندار وديار ال فرق بينهما مِ  اطيب إذً  ،ىصَ ألن الواحد حيُْ  )) وهاال تحصُ (( : ال الشيخ

هم وا على ركبِ كُ َر ة ما نزل م بَـ د شِ  لِ هذا اجلامثِ - أعوذ باهللا  - " ني تِ ي ب مَ كَ ني على الر كِ باِر  :ؤلفقال امل)) جاثمين 
  وا وصاروا جامثني دُ مث مهَ 

  :مالكين قال ابن وِ نْ التـ  ؟و الصرفف ما هُ رْ الص " ه ف وتركِ رْ بالص  )) اا وثمودً عادً  -أهلكنا- و (( :قال تعاىل
  تنويٌن أتى ُمبَـينا      معىن به يكون االسم أمكناالصرف                             

ن حيث وز فيها مِ أمساء القبائل جيُ  ل وهكذا كُ  )مثود(تان الصرف ومها قراءَ  وجيوز تركُ  )امثودً (فهنا جيوز الصرف 
 ذَ وهو مُ  يّ الصرف باعتبار احلَ ف ،ف وعدمه يف أمساء القبائلرْ األصل الص الصرف باعتبار القبيلة وهي  وعدم ،رك

 نَـ واملعطوف على املنصوب منصوب ومل يُـ  اادً معطوف على عَ  :ود بدون صرف نقولمثَُ  :إذا قلناوعليه  ،ةثَ مؤنـ ن و
 ع لَ ه ال ينصرف واملانِ ألن معطوف على  )مثودا(نقول  )امثودً (وعلى ،ه قبيلةارِ مية والتأنيث باعتبَ رف العلَ ه من الص
مفعوالن لفعل  )) عادا وثمود((  :وقوله ،ه مذكر باعتبار احليألن  نَ و طوف على املنصوب منصوب ونُـ واملع )عادا(

واذكر أخا عاد  (( :لقوله تعاىل فباألحقا ؟همعاد أين حمل  )أهلكنا عادا ومثودا(تقدير كما قال املؤلف الحمذوف 
- م  كُ ن لَ وقد تبي  (( :قال تعاىل ،مثود معروفة إىل اآلنديار ر جْ باحلِ  صاحل ومثود قومُ  ))ه باألحقاف إذ أنذر قومَ 

تبني هلم  مقريش أل نعم لِ  ؟نمَ اخلطاب لِ  )لكم(ر  ظهَ قد تبني  " باحلجر واليمن ))هم من مساكنِ  - إهالكهم- 
هم بسبب نا إيا لكم إهالكُ ني بَـ ة أي تَـ ي بِ ير املؤلف تكون سبَ على تقدِ  )نمِ ( )من مساكنهم( :وقوله ،ويعرفونه

ن مساكنهم أي  لكم مِ ون املعىن تبني للتبعيض ويكُ  )من(أفال جيوز أن جنعل  ،سببيةلهم تكون لنَ م مساكِ كُ رؤيتِ 
 لكم تبعيضية أي تبني  )من(هذا اإلعراب أي ميكن أن جنعل  اأعر اما رأيت أحد لكين ،ميكن ؟مساكنهم بعضُ 

 بعض هذه املساكن واآلثار املشاهد اآلن املشاهد بعض والبعض قد زال فإن،  إ ا على تقدير املؤلف فيقولأم :
َ بَـ حمذوف والتقدير تَـ  )تبني( مفعول فاعل حمذوف  :نقول .. ،مهُ حمذوف التقدير إهالكُ  )تبني(فاعل  ... ملكُ  ني

 ؟ الفاعل حيذف وال يسترتِرت مستَ نقول فاعل  وال  
  ...: حمذوف الطالب
أو  (( :يف قوله تعاىل وا كما قالر فيه كاملصدر مثًال د قَ كن أن يُـ يف مكان ال ميُ ال حيذف إال قَ ا يُـ : هو مالشيخ
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ا إذا كان أم  صدر،ا ميكن استتاره مبه من الفاعل هنا حمذوف ألن قالوا إ ))ا يتيمً  * في يوم ذي مسغبة إطعامٌ 
املؤلف كالمه  لة لكن احلقيقة أن ضْ مدة وقد يكون فَ نعم واحملذوف قد يكون عُ  ،ِرت ه يقال مستَ ه فإن ارُ ميكن استتَ 

ن مِ ((  ،ة للمحذوف لكان أوىلرَ س فَ ها مُ هم وجعلَ هالكُ  أي إوقد تبني  :لو قال املؤلف..  وفه حمذُ م بأن يوهِ 
يعود على مثود  )احلجر(بألن  ؟ مرتبش وال و شَ مُ لّف وَنْشر هذا احلجر واليمن " ن مَ ر واليَ جْ باحلِ  )) همنِ مساكِ 
كالم أحد ال ر أو الشارح لِ س ي للمفَ ي يعين ال ينبغِ اد ومثل هذا ال ينبغِ واليمن يعود على عَ  ،ر يف القرآنخ أَ تَ وهو م

 ؟.. احلجر نّ إ :م لقلناا ندري عن مكاِ حنن م ألن اجلاهل الذي ال يدري لو ؛على هذا الرتتيب هُ حَ ينبغي أن يشرَ 
(( يعين وقد  )قد(هذه على تقدير  ))هم أعمالَ  لهم الشيطانُ  نَ وزي  (( :أي نعم قال ،لثمود اليمن : إن عاد وقلنالِ 

 زَ  " ن الكفر واملعاصيمِ  )) همأعمالَ  لهم الشيطانُ  نَ زي ن مبعىن حَ ي ن ومجل فحَ س األعمال  -والعياذ باهللا- ن هلم س
ما نعبدهم إال  ((م إىل اخلالق كُ بَ ر قَ تُـ ألصنام لِ كم تعبدون هذه ان ألن إن الشرك حسَ  :ن الشرك واملعاصي وقالمِ 

ي العابدين لِ اهللا تعاىل قد يبتَ  ل لكم املقصود ألن ا فيحصُ وَ ا وتدعُ وَ كم ترجُ مث إن  ))ليقربونا إلى اهللا زلفى
وا الصنم قد يدعوا نعم يعين قد يدعُ  ،حنن اآلن نقول عنده ال به ،ههم عند هذا الشيء ال بِ ودُ هلم مقصُ  لفيحصُ 

ه عند دعائِ  هذا السبب أن يكونَ  اوامتحانً  اهللا ابتالءً  رُ ن املالئكة فيقد ا مِ وا ملكً قد يدعُ  صلى اهللا عليه وسلم النيب
قد يبتلي اإلنسان  سبحانه وتعاىل واهللا ،اه امتحانً ل عندَ ل به لكنه حصَ ه ما حصَ أن بحنن املؤمنني نعلم  ،هلم

السبت وال   يومَ ان تأِيت يتَ باحلِ  ؟بايش اليهود نَ اهللا امتحَ  علينا أن  ن له وقد مر ي زَ ل له وتُـ ه سَ ان باملعصية فتُ باالمتحَ 
ا قال ون وهكذا أيضً مُ هم وهم حمرِ ه أيديهم ورماحُ الُ د تنَ يْ وابتلى اهللا الصحابة رضي اهللا عنهم بالص  ، يف غريهتأِيت 

ما عندهم أحد  )فقال إني أخاف اهللا ذات منصب وجمال  امرأةٌ دعته  رجلٌ  ( عليه الصالة والسالم:النيب 
، كذلك ابتلى باملعصية امتحانً فاإلنسان قد يُ  ،قال أخاف اهللايعين الناس من قال أخاف ألنه لو كان عندهم 

ما نعبدهم إال ليقربونا  ((ون وسيلة كم إىل اهللا وتكُ بُ ر قَ وها تُـ األصنام إذا عبدمتُ  هؤالء :قول الشيطان هلمأيضا ي
غفور  لربها عليه ويقول أنت اعمل والُ ه ها الشيطان لإلنسان ويسَ نُ يـ زَ ا يُـ ا املعاصي فكذلك أيضً أم  ))إلى اهللا 

إذا  ،ب عليك الصلوات وال الصيامال جتِ  الك أربعون سنة فإ  م مت مل يتِ الدنيا أمامك ما دُ  ،ل وتتوباعمَ  ،رحيم
 ،صالة والصيام هذا موجود اآلن عند بعض املسلمني اجلهالب عليك الجتِ  أشدك حينئذٍ  تَ متيت أربعني سنة وبلغْ 

  ؟ش وزن الشيطانو  الشيطانُ  ))ن لهم الشيطان زي  (( هنا: وقوله
  )شَطن(: فاعل الطالب
   ؟ا اللفظين ما له قيمة لكن وزُ هو يف احلقيقة ما له وزْ  :الشيخ

  ... بعضهم يقول: أصلها .....فعالن  :الطالب
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  ى وزن؟ يال يا شيخفهي عل )شطن(ن ناها مِ إذا جعل ... :الشيخ
  : على وزن فيعالالطالب
  : فيعان على وزن فيعان؟الشيخ

   .فتكون على وزن فعالن طاوزا شَ  كان إذاأما  :الطالب
  طيب ؟فعالن بالنون :الشيخ

  : والراجح شطا واهللا أعلم.الطالب
  : شطا مبعىن بعدالشيخ

  ال شاط :الطالب
  شاط لكانت النون طيب لو كانت :الشيخ

  ...:الطالب
  ؟ا ينصرف مف وال رِ زائدة ينصَ  : إذا كانتالشيخ

  ممنوع من الصرف  ...: الطالب
  ؟ الف وال رِ نصَ مُ  ))رجيم  ن كل شيطانٍ اها مِ نَ حفظْ  ((طيب واللي بالقرآن  :الشيخ

  : منصرفالطالب
 اللي فيه ف ألن رِ ه ينصَ ا فإن رً ك نَ نون إذا كان مُ لالف و األ ر وما فيهك نَ ن هذا مُ هو منصرف لكن قد تقولون إ :الشيخ

د عُ ن إذا بَـ طَ ن شَ ا مِ على كل حال األقرب أ  ،ما هو وصف )شيطان(ا ومً ا أو علع إذا كان وصفً نَ نون ميُ اللف و األ
  ،عن رمحة اهللا

   علم؟ ....: الطالب
ولذلك نقول يف  ،ن الشياطنيمِ  انٌ طَ يعين شيْ  ملَ األسود شيطان ما هو عَ  الكلبُ  ،راد به اجلنسوقد يُ  : الالشيخ
ه نكرة آخر ألن  إىل رمضانٍ  ،ال ؟آخر ر أو إىل رمضانٍ آخَ  القضاء إىل رمضانَ  ال جيوز تأخريُ  :للفقهاء قالوا عبارةٍ 

ن ي زَ  ((نعم  :وقوله ،دعُ بَـ  إذان طَ ن شَ الشيطان مِ  أي نعم املهم على كل حال أن الذي يظهر أن  ...، مما هو علَ 
ني سبحانه وتعاىل إليه اف التزيني إىل الشيطان ويف آية أخرى أضَ اف التزيِ هنا أضَ  ))هم لهم الشيطان أعمالَ 

ع بني اآليتني أن فكيف جنمَ  ))ون هُ نا لهم أعمالهم فهم يعمَ الذين يؤمنون باآلخرة زي  إن  (( نفسه فقال:
   ؟إىل الشيطان إليه ومرةً  مرةً التْزيني سبحانه وتعاىل اهللا  ضيفَ يُ 

  الشيطان  هووالسبب  اهللا سبحانه وتعاىل .. فاعل احلقيقيفال ،ل احلقيقيار السبب وباعتبار الفاعِ بَ باعتِ  :الطالب
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  ،ن هو اهللاي املزَ  :الشيخ
  : املَزين الفاعل احلقيقي للتـْزيني هو اهللا.الطالب
   .ر التزينيهم الذي باشَ أي  :الشيخ

  .الشيطان :الطالب
  .هو احلقيقي إًذا :شيخال

  .اهللا سبحانه وتعاىل بقدرفإنه كله  : هو سبب طبًعاالطالب
 ؟كذاله   رٌ ه مباشِ وأضيف التزيني إىل الشيطان ألن  ،ه بقضائه وقدرهزيني إىل اهللا ألن يف الت ضِ معناه أنه أُ  ينيع: الشيخ

هم الشيطان لَ  زَين (( :قال ، الشيطان مباشرةً إىل ويضافُ  ،ايرً ا وتقدِ قً لْ ضاف إىل اهللا تعاىل خَ وهو كذلك فيُ 
 هم عن السبيل أعمالهم فصد((  َص ن استعمال وهذا مِ  ،همفَ رَ هم عن السبيل أي صَ د) صد(  عَ متَـ يً د ا ألن )صد( 

  ؟ متعديالزم وال  .لّ اهللا فضَ  عن سبيلِ  الرجلُ  صد  :إذا قلت ،اا ومتعديً تكون الزمً 
  : الزم.الطالب
هم صرفَ  )) فصدهم عن السبيل ((ومثل هذه اآلية  ،مة نعمزِ هذه َال اهللا فَضل؟  ِبيلِ جل عن سَ صد الر  :الشيخ

ون عنك د وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اهللا وإلى الرسول رأيت المنافقين يصُ  (( :قال ،ةيَ د هذه متعَ 
  :مالكول قال ابن عُ ن فُـ ر اآلن على وزْ املصدَ  ))ا صدودً 

  ولِ عُ له فُـ       )دقعَ (الالزم مثل  )لَ عَ فَـ (و
  :مالكا لقول ابن د ه صَ املتعدي مصدرُ  )دصَ ( ،ال ؟املتعدي ايش مصدره )صد (لكن 

  ثةَال ن ذي ثَ مِ       ىد املصدر املعَ قياس ُ  لٌ عْ فَـ 
تأيت الزمة  )صد(ال نعم على كل حَ  ،كم تقولون أنه صار له فائدةألن  ؛ما استشهدت ذالييت احلقيقة  وأنانعم 
هل هي  ]1[حممد:))الِذيَن َكَفُروا َوَصدوا َعْن َسِبيِل اللِه َأَضل َأْعَماَلُهْم  (( :ما تقولون يف قوله تعاىل ،ديةومتعَ 

  ؟))الِذيَن َكَفُروا َوَصدوا َعْن َسِبيِل اللِه َأَضل َأْعَماَلُهْم  (( ؟ن املتعدي مِ زم وال ن الال مِ 
  : هذه الزَِمة ومتعدية، طالبال

  أعم ة: الزمة، املتعديطالب آخر
  إن قدرنا فهي متعدية لكن :طالب آخر

 )) الذين كفروا(( عليه  ل يدُ  ، صدهم هم الالزمهم همهذا صد ))  الذين كفرواهي متعدية ألن ((  :الشيخ
عن  )) هم عن السبيل وكانواصد ف( ( :طيب يقول ،هم هذا هو األقربصدوا عن سبيل اهللا أي غريَ  ي:فه
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وهو " احلق  سبيلِ "  :يل احلق وهلذا قال املؤلفوم وهو سبِ للعهد الذهين املعلُ  )السبيل( :هيف قولِ  )ال(السبيل 
صراط  (( :ه كما يف قوله تعاىلعبادِ ه لِ ه هو الذي وضعَ ل إليه وألن ه يوصِ ألن  ؛اهللا سبيلَ  يَ اهللا عز وجل ومسُ  سبيلُ 

 ))سبيل المؤمنين  ع غيرَ بِ ت ويَـ  (( :ضاف إىل املؤمنني كقوله تعاىلوقد يُ  ،نعم )) الذي له ما في السماوات اهللا
 ))وصدوا عن سبيل اهللا  (( :ه كما يف قولها يضيفه اهللا إىل نفسِ يل أحيانً بِ الس  ؟يا آَدم ع بينهمافكيف جنمَ 

   ؟ع بينهمكيف جتمَ   ))بع غير سبيل المؤمنين ويت  (( :ا يضيفه اهللا إىل املؤمنني كما يف قولهوأحيانً 
   سبيل املؤمنني هو سبيل اهللا .....  :الطالب
  ؟ةة وإىل اهللا مر يف إىل املؤمنني مر ضِ لكن ملاذا أُ ، هو سبيل اهللا :الشيخ

  ..املؤمنني هم املتبعون اهللا  ألن : الطالب
بيـَنه ه لعباده و ه يوصل إليه وهو الذي شرعَ ألن  - قبل قليل مثل ما قلنا-ضيف إىل اهللا وأُ  ،ت متامأحسنْ  :الشيخ

ه سبحانه وتعاىل  يعين أن  " رائِ وي بصَ ذَ  ))رين صِ بْ هم عن السبيل وكانوا مستَ فصد  (( :قال ،ه هلم نعمجعلَ و 
وأما ثمود  (( ال:فقا صرحيً  حصالِ به وقد ذكر اهللا ذلك يف قوم  االهتداءُ هم نُ ن العقول والبصائر ما ميكِ اهم مِ أعطَ 

ين والعياذ باهللا ربِِ وا مستكْ هم كانُ لكن م لْ هم عِ ر وعندَ ائِ هم عندهم بصَ  ))وا العمى على الهدى ب فهديناهم فاستحَ 
 فهم صد اهم ما يتمَ اهللا أعطَ  هم عن السبيل مع أن هم مبا زَ وا على أمرِ بُ لِ ة الشيطان ولكن غُ عَ افَـ دَ ن مُ ون به مِ نُ ك ن ي
  .طانهلم الشي
   .)) عمي فهم ال يعقلون مٌ كْ بُ  م صُ ن (( و هُ قَ ال يفْ  .. شيخ اآلية: الكفار :الطالب
  نَال العقل عقْ  ن إ حنن قلنا: :الشيخ

  )مستبصرين(: هنا الطالب
ون دُ تَ ون ا لكن ليس عندهم عقول يهْ كُ ول يدِر قُ عندهم عُ يعين ة ريَ عندهم بصِ معناه أن مستبصرين يعين  :الشيخ

  ،هم ما انتفعوا افة لكن رِ عْ ما انتفعوا ا فهم عندهم بصائر مَ  ،وا ادَ  أم اهتَ َىن  مبعْ ا يعين
  ... بصرية ..: هل الطالب
  ،نعم يكون عنده بصرية لكنه ما عنده اهتداء ذه البصريةاي  :الشيخ

  ... البصرية... : الطالب
 ا،هم ما انتفعوا ركون به األشياء لكن دْ م وبصر يُ لْ ندهم عِ ع موا ا فيكون املعىن أ دَ أي نعم ما اهتَ الشيخ: 

   ))وكانوا مستبصرين  (( :وقوله
اق يَ وهذا التقدير باعتبار الس  " أهلكنا"  :املؤلف قال )) ون وهامانعَ رْ وفِ  ونقارُ  - أهلكنا-  و((  :وقال تعاىل
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 دُ السياق يَ  يعين أن ل  تاجر مِ  رجلٌ  قارون )،لكناأه(ا وهو ا مضمرً هناك شيئً  على أن كما - ه ن بين إسرائيل ولكن
ن ل بالعصبة باجلماعة مِ ه تثقُ مفاِحتَ  ا حىت إن  عظيمً أعطاه اهللا تعاىل ماًال  قدو  ،ى عليهمبغَ  -قال اهللا عز وجل
وفرعون معروف هو  ،هبربّ  نمِ ؤْ ه والعياذ باهللا فلم يُـ مبالِ  ر ن مبوسى اغتَـ وهلذا ما آمَ  ،اخلزائن حُ ح مفاتِ الناس هذه املفاتِ 

ن بين ه مِ ه ألن نسبِ  و لُ عُ لِ  قارونم د ا قَ ه وإمن ان وزيرُ وهامَ  )،أنا ربكم األعلى( :ه الرب وقالعى أن الذي اد  رصْ مِ ك لِ مَ 
ان وقارون وفرعون وهام (( :وقوله ،ه عليهمرتبتِ  و لعلُ  انهامَ م فرعون على وقد  ،ن األقباطف مِ إسرائيل وهم أشرَ 

 ونقارُ  :ن باب األدىن لقاللو كان مِ  ،ال :اجلواب ؟ة باألدىنالبداءَ  ن بابِ أليس هذا الرتتيب مِ  :لو قال قائل ))
  .ان وفرعون نعموهامَ 

  اغتَـر بذلك.مث  قال: إن قارون كان ِمن أحسن الناس صوتًا بالتوراة ..بعض  ..... :الطالب
(( كل هذه   )) موسىهم وفرعون وهامان ولقد جاءَ ((  ..ما  صّ ما جاء به نَ  عن هذا إذا ما ندري :الشيخ
  فرْ الص  ف املانع منِ رِ كلها ال تنصَ   )) وفرعون وهامان قارون

  : العلمية والعجمةالطالب
 (( ج الظاهراتجَ احلُ بِ  ))ات نَ يـ بالبَـ  موسى (( ن قبلُ مِ  )) همولقد جاءَ  ((ة والعجمة نعم ي مِ العلَ  :الشيخ

دة بثالثة ا مؤك علينا كثريً  رّ متُ كما هذه اجلملة   )همولقد جاءَ " ( )) ينقِ في األرض وما كانوا سابِ وا رُ بَـ كْ تَ فاسْ 
قبل  ؟ل ايشقبْ  )) موسى (( ن قبلُ مِ )) ولقد جاءهم  (( :وقوله )،قد(ر والالم ود املقَ  مُ مؤكدات وهي القسَ 

  ؟د قبل عاد ومثو وال  ؟الكاهل
  ... : قبلالطالب
اهللا تعاىل ال  ألن  َناتيـ بالبَـ ا ا مصحوبً أتاهم إتيانً  :الباء هنا للمصاحبة يعين )) اتنبالبي موسى (( ،نعم :الشيخ

ن ليس مِ  ي هكذا إذْ احلكمة والرمحة تقتضِ  األ  ؛رعلى مثله البشَ  نُ ن البينات ما يؤمِ  أعطاه مِ  إال رسل رسوًال يُ 
ن بينة آية مِ  د فال بُ  ؟ الة وال نَ يـ إين رسول اهللا بدون بَـ  :اس ويقولإىل الن ل رجلٌ رسَ ن احلكمة أن يُ وم وليس مِ املعلُ 
 منها مثًال  " احلجج الظاهرات: ات أي باآليات البينات قال املؤلفنَ يـ ه رسول وهلذا قال بالبَـ على أن  ل ة تدُ حَ واضِ 
فاستكبروا  (( :قال ،ا نسأل اهللا العافيةوا ا ولكن مع هذا ما انتفعو خذُ ني اليت أُ نِ د وكذلك الس ا ومنها اليَ العصَ 

ن موسى مع فرعون مِ وتعرفون ما جرى لِ  اومل يقبلو  وا على احلقّ عُ فَ وارتَـ  او وا وعلَ رُ بـ مبعىن تكَ استكربوا  ))في األرض 
 فاستكبروا في األرض وما كانوا  ((، ألجعلنك من املسجونني :ل به احلال إىل أن قالهديد حىت وصَ املناظرة والت

 تَ  إذا سابقْ وات فأنت مثًال ق مبعىن الفَ بْ ونا والس قُ يعين ما كانوا سابقني لنا مل يسبِ " ا فائتني عذابنَ  ))سابقين 
ا أم  :اهؤالء مع استكبارهم وعظمتهم وعلوهم ما سبقوا اهللا عز وجل أبدً  ،عنه تَ زْ ك وعجَ ك أي فاتَ إنسان وسبقَ 
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ه الذي  ى به وال مالُ مَ ه الذي احتَ ه ال بيتُ فيها إىل يوم القيامة وما نفعَ  يَ ه األرض وبقِ اهللا به وبدارِ  فَ فخسَ  قارون
يَا قـَْوِم َألَْيَس ِلي ُمْلُك ( ( :به قال لقومه رُ ا كان فرعون يفتخِ هللا عز وجل مبِ اهم ا فرعون وهامان فأغرقَ وأم  ،هزَ كنَـ 

ر ما افتخَ  وأهلكه مبثلِ  مصرن ه مِ فأخرجَ  ]51[الزخرف:))وَن ِمْصَر َوَهِذِه األَنـَْهاُر َتْجِري ِمْن َتْحِتي َأَفال تـُْبِصرُ 
ه كان فرعون حني إهالكِ  مع أن  ،اهللا عز وجل واا فاتَ ه اهللا فمَ اء فأهلكَ َـ أهلك بامل ؟ك بايشهلِ ر باألار فأُ افتخَ  ،به
ألم  ..يف ر يسري أمْ  مه على أ وقومَ  موسىوا بعُ رين فجمعوا الناس وات يف املدائن حاشِ  ه أرسلَ أنه منتصر ألن  ن يظُ 

 كَ ة فيه فكان األمر واحلمد هللا بالعكس أهلَ وادَ ا ال هَ نأخذهم أخذً  ويف البحر أ يسقطا م  البحر إما له إال  :قالوا
  .)) ها بذنبِ نَ أخذْ (( ين ن املذكورِ مِ  )) فكال ((  :قال سبحانه وتعاىل :هوقومَ  موسىى اهللا فرعون وقومه وأجنَ 

  ...كانوا سابقني لغريِهم  ...... :طالبال
ال  )فاستكربوا يف األرض( ...، االزمن متقدمني كثريً با هم سابقني أيضً  ؟ الالزمن يعين ..ألنه  ... ال :الشيخ

  أحسن  اي نعم ... افنَ االستئْـ  هالظاهر أن
 )) فكال (( ن املذكورينمِ  :"قال املؤلف "  ن تقدير ه مِ ملؤلف منعَ أحد لكن ا ر فكلّ واملعروف املقد)أحد(  أن 

: هنا يقول النحويني )كل(والتنوين يف  " ن املذكورينمِ  : لفظ القرآن وهلذا قالب أن يغري منونة وهو ال حيُ  )ال كُ (
.. ما هو ب ه وف لكم وهو حبثوالتنوين كما هو معرُ  ،أحد واحد أو فكل  فكل  :أي ،عن كلمة ه تنوين عوضٍ ن إ

ا عن وقد يكون عوضً  )،وغواش جوارٍ (ا عن حرف كما يف وقد يكون عوضً  ،ض عن كلمة كما هناقد يكون عو 
ه ن هؤالء أخذَ مِ  )كال( ينيع ))فكال أخذنا بذنبه  (( :قال ا،هوما أشبهَ  ذٍ ئِ ويومَ  ذٍ وأنتم حينئَ  مجلة كما يف (إٍذ)
وا وعلى خذُ م أُ م بسبب ذنوِ ضة ومقابلة يعين أ عاو املة و ي بِ تكون سبَ  )بذنبه( :ه والباء يف قولهاهللا عز وجل بذنبِ 

م أكثر مما اوز اهللا ِ وا بسبب الذنب لكن ما جتَ خذُ أُ  م أة أي ي ضِ وَ وا أيضا فالباء هنا سببية وعِ ذنوم أخذُ  قدرِ 
 )) ناهم بذنوبهمأهلك(( وم ا بذنُ يف القرآن الكرمي جاءت أيضً  )بذنبه( :وقوله ،ربب والقدْ ون بل بالس ق حِ يستَ 

  والذنوب هي املعاصي سواءٌ  ،ومنُ أي بذُ  مّ عُ اف فيَـ ضَ اإلفراد هنا مُ  ن قال إري أن يُ بني اجلمع واإلفراد يسِ  واجلمعُ 
ل ص جممل فُ  )بذنبه( :هذا لتفصيل ألن قوله )نهمفمِ ( الكبائر ن أكَرب كانت كبرية أو صغرية وهي هنا بال شك مِ 

 ،عليهم هنا إرسال عذاب فهو عالٍ  هألنّ  ؛إليه :ا عليه ومل يقلنَ أرسلْ  ))ا ا عليه حاصبً نَ لْ ن أرسمنهم مَ فَ  (( :بقوله
 أرسلنا عليهم حاصبا((  ،عذابٍ  فهو إرسالُ  ،ل إليهة هذا اخلطاب املرسَ غايَ  وليس إرسال خطاب حىت نقول إن 

  " لوطكقوم   ا عاصفة فيها حصباءُ رحيً  ))
  )) صباإنا أرسلنا عليهم حا: (( الطالب
ا من حاصبً  ؟ال أون السماء ل عليهم مِ رسِ الذي أُ  أن  لوطاملفهوم يف قوم  ر ألن بس هذا فيه نظَ  : ايالشيخ
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ا تثريُهن احلصباء اليت وليست هي مِ  أو ال؟ يلاب الفِ ل على أصحَ رسِ ن سجيل مثل الذي أُ السماء وهي حجارة مِ 
 فيقال:وجل   اهللا عزا حتمل احلصباء لبَني ولو كانت رياحً  لوطح على قوم اهللا تعاىل أرسل الريا  ا أن نَ مْ الرياح وال علِ 

هم حجارة من بُ ن السماء حتصِ ا مِ حاصبً  عليهم لاهللا تعاىل أرسَ  صح فإن  لوط حاصبا كقومِ  نا عليهأرسلإننا 
عيب أصحاب مدين ما وشُ  صاحلقوم  " كثمود"  :يقول املؤلف))  ومنهم من أخذته الصيحة((  ،سجيل

  ،أي نعم ؟أخذم الصيحة
  م الرجفةْ أخذَ  ... : الطالب
ومنهم من ((  قارونمثل ))  ومنهم من خسفنا به األرض((  ،م الصيحةهنا لكن يف آية أخرى أخذَ  :الشيخ
  ا؟ثانيً  اوأم  ،وا بالبحر األمحرقُ رِ ا فرعون وقومه فغَ هؤالء أهلكوا بالغرق أم  " هوفرعون وقومِ  نوحكقوم   )) أغرقنا

  نوح فبالطوفان ...: الطالب
ا األرض عيونً  رَ منهمر وفج  ا مباءٍ ح أبواَ ت السماء ففَ سبحانه وتعاىل اهللا  رَ ان العظيم الذي أمَ وفَ فبالط  نوح  :الشيخ

ن ون األرض لو كان التعبري فجرنا عيون األرض لكان فيه شيء كثري مِ يُ ا عُ نَ ري ما قال فجر شوف سبحان اهللا التعبِ 
كأن   )) نا األرض عيونافجر (( لكن  ،نا عيون األرضرْ ت العيون لو كان التعبري فج رَ تفج  وإمنار ج اليابس ما تفَ 

فيه فار التنور  املاءإيقاد النار وأبعد ما يكون عن ظهور  حىت التنور الذي هو حملّ  ،ااألرض كلها صارت عيونً 
على م اجلبال واستوت السفينة  قمَ ر حىت عَال دِ قد قُ  املاء على أمرٍ  ىقَ ا سبحان اهللا العظيم فالتَـ ور عيونً صار يفُ 

ة هذه على كثرَ  لّ على هذا اجلبل مما يدُ  تْ ها إىل أن رسَ املاء محلَ  يع جدا على أن اجلودي هذا جبل رفِ  ودي واجلُ 
هذا الذي بقدرة اهللا عز وجل  ل من ذلك لكنو هَ ار لتَـ تاملطر يرتفع أربعة أم تصور أن لو اإلنسان  اهللا أكرب! املياه
م َ فيعذ  ))هم مَ ن أغرقنا وما كان اهللا ليظلِ ومنهم مِ  (( :قال ،ار واهللا على كل شيء قديرتات األمئَ  إىل مِ عَال 

  ؟ا المَ سمو هم الالم هنا يُ مَ ما كان اهللا ليظلِ  ،واهللا ما كان هذا " بغري ذنب
  : مزحلقةالطالب
  .. تنزحلقال ما  :الشيخ
  : الم توكيدبالطال

أو  يّ فِ منْ  نٍ وْ وقة بكَ هي املسبُ  ألن الم اجلحود الم اجلحود هذه يا إخوايناجلحود  مال ،وال الم التوكيد :الشيخ
  ايش؟ أو )ما كان(ها مية ما سبقَ و صحاب األجر نقول على ِأل 

  : ما يُكنالطالب
   م له وجهانلْ هم والظ مَ ما كان اهللا ليظلِ  ؟هنا الذي سبقها ايش ،نعم )نيكُ  ملَْ ال، أو( :الشيخ


